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OBJECTO E FINS DA ACOA 
 
1. A associação tem por objeto a promoção e dinamização do Parque Arqueológico 
do Vale do Coa e Museu do Coa, apoiando a prossecução dos seus objetivos, 
designadamente através do fomento do conhecimento, valorização e promoção do 
património do Vale do Coa, nas suas diferentes dimensões culturais e naturais, da 
contribuição para o desenvolvimento da investigação no Parque Arqueológico do Vale 
do Coa, da dinamização do Museu do Coa, da preservação e ordenamento do 
território do Parque Arqueológico do Vale do Coa e do desenvolvimento e promoção 
da região do Coa e da qualidade de vida das suas populações, estabelecendo 
parcerias com entidades nacionais e internacionais relevantes para a prossecução das 
suas finalidades e colaborando com o Parque Arqueológico e Museu do Coa na 
prossecução das suas atividades. 
2. Para a prossecução do seu objeto a associação poderá desenvolver todas as 
ações que considere necessárias ou convenientes, nomeadamente: 
a) Colaborar com a Direcção do Parque Arqueológico do Vale do Coa e Museu do Coa 
na concretização e desenvolvimento das atividades do mesmo; 
b) Fomentar, através de iniciativas e atividades próprias, tanto entre os seus 
associados como junto do público em geral, o conhecimento, valorização e promoção 
do património do Vale do Coa, nas suas diferentes valências culturais e naturais; 
c) Promover, na medida das suas possibilidades, o desenvolvimento da investigação 
no Parque Arqueológico do Vale do Coa; 
d) Melhorar o apetrechamento do Parque e Museu com meios técnicos de trabalho, 
designadamente no que respeita a bens museográficos, científicos, didáticos, 
arquivísticos, laboratoriais e bibliográficos; 
e) Contribuir para a preservação e ordenamento equilibrados do território do Parque 
Arqueológico do Vale do Coa; 
f) Contribuir para a dinamização do Museu do Coa; 
g) Contribuir para o desenvolvimento e promoção da região do Coa e para a qualidade 
de vida das suas populações; 
h) Manter relações com todas as pessoas e entidades nacionais julgadas relevantes 
para a prossecução das suas finalidades, bem como com as entidades internacionais, 
particularmente com as entidades fronteiriças vizinhas. 
 
 
VISÃO, MISSÃO E VALORES 
 
VISÃO 

Revelar o Coa à Humanidade como testemunho da sua mais antiga manifestação 
artística. 

 
MISSÃO 

Proteger e Valorizar o Património do Vale do Coa nas suas diferentes dimensões 
culturais e naturais. 
Dinamizar e promover o Museu do Coa enquanto plataforma cultural. 
Incrementar o conhecimento, a investigação e a criatividade, estimulando a 
colaboração com parceiros nacionais e internacionais. 
Fomentar a preservação e o ordenamento do território do Parque Arqueológico do 
Vale do Coa, desenvolvendo e promovendo a região do Coa e a qualidade de vida das 
suas populações. 

 
VALORES 

Motivação. Coesão. Criatividade. 


